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Í N D I C EE D I T O R I A L

Face ao período de seca no concelho, relembramos algumas 
dicas úteis para poupar água.

VISEU A JUDA A POUPAR 16

A nova grande zona de lazer da cidade-jardim oferece diversos 
equipamentos lúdicos e desportivos para toda a família.

PARQUE URBANO DE SANTIAGO 4
Coutos de Viseu, São Cipriano e Vil de Souto, Silgueiros, 
Ribafeita, Santos-Êvos, São Pedro de France, Côta, São João de 
Lourosa e Bodiosa são as freguesias abrangidas pelas obras. 
1300 habitantes são beneficiados.

REDE DE ÁGUA E SANE AMENTO 8

Damos nota de dois novos investimentos no concelho: 
a Central de Biomassa de Viseu e o laboratório colaborativo da 
ALTICE LABS.

VISEU INVESTE 26

Em 2017, a nossa Feira de São Mateus faz jus 
aos seus 625 anos.

FEIR A DE SÃO MATEUS 40

112 famílias do concelho receberam apoio à reabilitação das 
suas casas. Investimento ascende a 762 mil euros.

VISEU HABITA 20

Recordamos em imagens as Festas Populares de Viseu. 
Marchas, Festa das Freguesias e Cavalhadas em destaque.

MEMÓRIA FUTUR A 34

Freguesias de Rio de Loba e de Viseu encerram o périplo de 25 
reportagens pelo território viseense.

FREGUESIAS 30

É tempo de feirar!

Este verão, a cidade-jardim vive 
tempos felizes e assinala o aniver-
sário redondo da guardiã das feiras 
populares do país. Em “Ano Oficial 
para Visitar Viseu”, o maior evento 
do ano, a Feira de São Mateus, conta 
625 anos! E o Campo de Viriato já vi-
bra e brilha com os reencontros de 
amigos e famílias no Picadeiro. Até 
17 de setembro, não faltam motivos 
para feirar na “Melhor Cidade para 
Viver”. Nesta edição da Revista Mu-
nicipal, deixamos-lhe um guia per-
sonalizado do que não pode perder 
na feira franca viva mais antiga da 
Península Ibérica.
A edição nº9 da Revista Municipal 
dá também nota do avanço, a bom 
ritmo, das obras de requalificação 
das Escolas Grão Vasco e Secundá-
ria Viriato, nestas férias escolares. 
Nos próximos dois anos, os estabe-
lecimentos escolares renascerão 
qualificados e prontos a servir uma 
comunidade com mais de 2 mil 
alunos. O novo Parque Urbano de 
Santiago, lugar de lazer privilegia-
do, protagoniza também as primei-
ras páginas desta edição, a par das 
obras da extensão da rede de água e 
saneamento que foram lançadas nas 
nove freguesias abrangidas. Global-
mente, 1300 pessoas serão benefi-
ciadas com estas intervenções, que 
incluem ainda a construção de uma 
ETAR de pequena dimensão em Gu-
miei, a avançar brevemente. 
Há ainda lugar para conhecer 
os mais recentes investimentos 
ao abrigo do programa “VISEU 
INVESTE”: a nova Central de Bio-
massa, radicada em Mundão, e a 
instalação do primeiro laboratório 
colaborativo e descentralizado da 
ALTICE LABS, especialista no de-
senvolvimento de soluções tecnoló-
gicas, na Universidade Católica. 
Aproveite as férias ou uma pausa 
na rotina do quotidiano, leve consi-
go a Revista Municipal e dedique-se 
à leitura das novidades do concelho.
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AMBIENTE

Há um novo pulmão verde 
na cidade-jardim

Em Viseu, as margens do rio Pavia estão 
hoje unidas por uma ponte pedonal. Há 

também um miradouro privilegiado sobre 
o Centro Histórico da cidade e espaços 

lúdicos para os mais pequenos. Já conhece 
o novo Parque Urbano de Santiago? A 
nova grande zona de lazer familiar da 

cidade-jardim foi inaugurada no início do 
verão, após as obras de requalificação, 
alargamento e equipamento. Faça uma 

pausa e desfrute deste lugar à beira rio 
plantado, para todos!

Inauguração oficial do Parque de 
Santiago, a 2 de julho
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Domingo, 2 de julho, foi o dia de 
inauguração do Parque Urba-
no de Santiago. A nova grande 
zona de lazer familiar da cida-
de-jardim tem 8 hectares. Famí-
lias, crianças e jovens, amantes 
do desporto, seniores e amigos 
de quatro patas marcaram pre-
sença neste dia. Ninguém faltou 
à inauguração do novo pulmão 
verde de Viseu, concluídas que 
estão as obras de requalificação, 
alargamento e equipamento. 
Um investimento municipal de 
452 mil euros. 

“A vocação deste lugar enquanto 
parque ambiental, de lazer fami-
liar e de prática física ao ar livre 
está finalmente concretizada”, 
sublinhou o Presidente da Câ-
mara Municipal, Almeida Hen-
riques. “Está a renascer um pul-
mão verde em Viseu, convidativo, 
bem equipado e seguro”, concluiu. 
Há muito para explorar e des-
cobrir. Uma ponte pedonal 
emerge num dos extremos 
do parque, unindo ambas as 
margens do rio Pavia e refor-
çando a ligação da cidade com 
este património natural que a 
caracteriza. Há também mais 
espaços ajardinados e espé-
cies arbóreas que, a seu tempo, 
criarão também novos recan-
tos à sombra. Um parque natu-
ral cuidado pelos jardineiros 
da cidade-jardim. 
Novas arquiteturas e equipa-
mentos lúdicos fazem também 
parte das novidades. O “Monte 
Viseu” é provavelmente a maior 
atração. A palavra “Viseu” sur-
ge em grande destaque, naquele 
que é agora um miradouro úni-
co sob a urbe. Um verdadeiro 
postal de boas-vindas e um spot 
especial para os viseenses tão 
orgulhosos da sua terra. Há ain-
da um relógio de sol, represen-
tado pela figura do herói mítico 
lusitano, Viriato, que indica as 
horas a quem o procurar, e um 
painel que apresenta os “Direi-
tos da Criança”.  

Um labirinto, um parque de sli-
de, campos de basquetebol, um 
espaço de xadrez e um parque 
infantil convidam os mais no-
vos a explorar, a jogar e brincar, 
num espaço cómodo e seguro. 
Os adeptos da prática desporti-
va ao ar livre encontram aqui 
novas áreas e pavimentos de fit-
ness, para além do circuito “Ge-

rações Ativas”, já aqui instalado, 
com diversos equipamentos de 
manutenção. 
O novo Parque de Santiago con-
ta ainda com uma nova e moder-
na estrutura de bar/cafetaria, 
que completa a experiência e 
dá resposta à procura de todos 
aqueles que o visitam. Também 
aqui, a esplanada no terraço 

oferece uma vista única sob a 
cidade-jardim, que convida a 
relaxar nos finais de tarde. 
À noite, e com vista a salvaguar-
dar o equipamento, o parque 
beneficia de vigilância. 
A “Melhor Cidade para Viver” 
ganhou um novo lugar, aberto 
a todos. 
Visite-o e desfrute.

Há muito para explorar e descobrir. 
Uma ponte pedonal emerge num dos 
extremos do parque, unindo ambas 
as margens do rio Pavia e reforçando 
a ligação da cidade com este 
património natural que a caracteriza
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O terraço do bar tem uma vista 
privilegiada do Centro Histórico

Há vários equipamentos lúdicos 
para todas as idades
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INVESTIMENTOS NAS FREGUESIAS 

Avançam no terreno obras da extensão 
da rede de água e saneamento

O Município de Viseu lançou no 
terreno as dez empreitadas da 
extensão das redes de águas e 
saneamento em nove freguesias 
do concelho. Mais um passo na 
promoção e defesa ambiental e da 
qualidade de vida dos viseenses. Para 
breve, terá ainda lugar a construção 
de uma pequena ETAR em Gumiei. 
No total, serão 1300 habitantes 
beneficiados.

1300 habitantes das Freguesias de São 
Pedro de France, Santos-Êvos, Coutos de 
Viseu, Silgueiros, Côta, São João de Lou-
rosa, São Cipriano e Vil de Souto, Ribafei-
ta e Bodiosa  irão usufruir das obras de 
extensão das redes de água e saneamen-
to, obras essas já consignadas e lançadas 
no terreno.  A par destas, inclui-se ainda 
a construção de uma ETAR de pequena 
dimensão, em Gumiei, que permitirá de-
sativar uma fossa existente na localida-
de. Uma obra a ser lançada brevemente.
Ao todo, estas dez empreitadas já lança-
das estendem-se por 60 quilómetros e 

representam um investimento na ordem 
dos 3 milhões de euros, com financia-
mento comunitário do programa Por-
tugal 2020, no âmbito das candidaturas 
apresentadas pela Águas de Viseu. 

“Estes investimentos são uma conquista 
local de qualidade de vida e de saúde pú-
blica muito importante. Têm um grande 
significado para as populações abran-
gidas. Levar água de qualidade e sanea-
mento controlado às povoações é ainda 
uma realização civilizacional.”, consi-
dera o Presidente da Câmara, Almeida 
Henriques. 

Presidente da 
Câmara lançou a 

obra em Silgueiros 
a 19 de julho.
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+ 127 HABITANTES

+ 91 HABITANTES

+ 56 HABITANTES

+ 42 HABITANTES

+ 253 HABITANTES

+ 91 HABITANTES

+ 122 HABITANTES

+ 28 HABITANTES

de Casaldeiro, Carvalhal, Casainho e Covelo

6KM REDE DE ÁGUA

entre Lamaçais e Bassim

2,8KM REDE DE SANEAMENTO

da localidade de Dornelas

2KM REDE DE ÁGUA

da povoação de Outeiro de Baixo

3,5 KM REDE DE ÁGUA E SANEAMENTO

de Lufinha, Gumiei e Lustosa

10,2 KM DAS REDES DE ÁGUA E SANEAMENTO

da Rua das Quintelas, em Rebordinho, e 
Estrada Nacional 231

6KM REDE DE ÁGUA E SANEAMENTO

de Póvoa de Bodiosa

7,1KM REDES DE ÁGUA E SANEAMENTO

da Quinta da Tapada

1,5KM REDE DE ÁGUA

+ 150 HABITANTES 

das localidades de Passos, Pindelo, 
Silvares e Porrinheiro e os lugares de 

Belavista e Mosteiro

7,4KM REDE DE ÁGUA E SANEAMENTO

+ 74 HABITANTES

das povoações de Quintãs e de Silvares

12KM REDE DE ÁGUA

+ 78 HABITANTES
dos Bairros de Santo António 

e da Póvoa

1,7KM REDE DE SANEAMENTO

CÔTA

SÃO PEDRO DE FR ANCE

COUTOS DE VISEU

SANTOS-Ê VOS

SÃO CIPRIANO E VIL DE SOUTO

RIBAFEITA

SÃO JOÃO DE LOUROSA

BODIOSASILGUEIROS

Intervenções à lupa

Ao todo, estas sete empreitadas estendem-se por 60 quilómetros e 
representam um investimento na ordem dos 3 milhões de euros
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Viseu Arena tem lugar 
premium na Feira de São Mateus

NOVA ARENA DE VISEU ABRE PORTAS EM 2018
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No coração de Portugal, na ci-
dade-jardim, vai nascer uma 
sala de espetáculos e um re-
cinto multiusos de qualidade e 
referência, o VISEU ARENA. O 
novo equipamento, que resulta 
da reconversão do atual pavi-
lhão multiusos, terá capacidade 
para acolher mais de 5500 es-
petadores, numa arena de 2500 
metros quadrados.
Apesar de a obra apenas come-
çar a ganhar forma no próximo 
ano, o “VISEU ARENA” apre-
senta-se este verão ao públi-
co num espaço premium, que 
desafia os visitantes a dar um 
“salto” no futuro da nova Arena 
de Viseu, através de uma expe-
riência imersiva única. Nesta 
“mini-arena”, para além de um 
vídeo que projeta a nova sala, há 
também espetáculos musicais e 
de magia. E é na Feira de São 
Mateus que os visitantes podem 

participar desta experiência. 
O projeto de upgrade técnico 
e de restyling do equipamento 
estão concluídos, avançando 
agora os projetos de “especiali-
dade”. O concurso público para 
a execução das obras de deverá 
ter lugar no 4º trimestre de 2017.
O novo VISEU ARENA estará 
preparado e vocacionado para 
receber vários tipos de eventos: 
espetáculos de música, dança 
ou teatro; family shows; com-
petições desportivas; feiras e 
exposições; congressos e confe-
rências; eventos corporate.
O Presidente da Câmara Munici-
pal, Almeida Henriques, destaca 
o caráter estruturante do VISEU 
ARENA para o crescimento da 
oferta cultural e o desenvolvi-
mento turístico de Viseu. “Este 
é um investimento-âncora para 
Viseu e para a descentralização 
cultural e turística nacional”.

Maior sala de espetáculos do 
Centro do País apresenta-se ao 
público nos 625 anos da guardiã 
das feiras populares. 

NOVA ARENA DE VISEU ABRE PORTAS EM 2018

Zé Mágico garantiu momentos 
de surpresa no Viseu Arena
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A Comissão Municipal de Pro-
teção Civil, criada em 2016, re-
cebeu das mãos do Presidente 
da Câmara Municipal de Viseu, 
Almeida Henriques, a cartogra-
fia das redes de defesa da flores-
ta contra incêndios, detalhada e 
atualizada. 
Esta cartografia informativa 
constitui uma importante fer-
ramenta de apoio às operações 
de 1.ª intervenção no combate a 
fogos, rescaldo e vigilância nos 
“teatros de operações”, tendo o 
objetivo de aumentar a eficiência 
das intervenções e também os 
níveis de segurança dos agentes.
Entre as informações reunidas 
neste plano estão os registos 
das áreas de regime florestal, 
das áreas protegidas e das áreas 
ardidas no último ano superio-
res a 5 hectares, a identificação 
da rede viária florestal opera-
cional e respetiva tipologia de 
veículo, da rede de pontos de 
água operacional e das zonas 
potenciais de perigo. 
A base cartográfica permite 
uma fácil leitura do território e 
de todo sistema de defesa e com-
bate disponível, uniformizando 
ainda a linguagem entre as di-
versas entidades envolvidas na 
Proteção Civil municipal. 
Para o Presidente da Câmara 
Municipal de Viseu, Almeida 
Henriques, “o planeamento e 
uma boa informação são indis-
pensáveis à eficiência e eficácia 
do dispositivo municipal de 
proteção civil. Demos mais um 
passo importante na qualifica-
ção do nosso sistema local de 
combate a incêndios, nomeada-
mente em contexto florestal”.

PROTEÇÃO CIVIL

Município disponibiliza cartografia 
de defesa da floresta contra incêndios

Cartografia detalhada e atualizada constitui uma 
importante ferramenta de apoio às operações de 
combate a fogos, rescaldo e vigilância
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PROTEÇÃO CIVIL

As obras de ampliação e re-
qualificação da Biblioteca 
Municipal D. Miguel da Silva 
avançam no terreno. Este in-
vestimento de 264 mil euros 
vai permitir duplicar a capa-
cidade de utilização pública do 
edifício, através da construção 
de uma nova sala de leitura, no 
terraço, com uma área de 240 
metros quadrados. Prevê-se 
que a obra esteja concluída no 
final de outubro. 
Nas palavras do Presidente da 
Câmara Municipal, Almeida 
Henriques, “este investimento 
reveste-se de um carácter muito 
simbólico no ano da comemora-
ção do 15º aniversário da Biblio-
teca. A nova sala de leitura tra-

rá mais e melhores condições 
de acolhimento e conforto face 
à procura crescente do público 
da biblioteca”.
Com esta intervenção, a capa-
cidade da atual sala de leitura 
crescerá de 72 postos disponí-
veis para um número que pode 
atingir os 160 lugares, contabi-
lizando ainda 6 novos lugares 
para os utilizadores que pre-
tendem usufruir da leitura ao 
ar livre.
A empreitada contempla tam-
bém outras melhorias no edifi-
cado, nomeadamente ao nível 
do seu isolamento e comporta-
mento térmico, com vista a so-
lucionar algumas infiltrações 
estruturais.

Estão em curso as obras de ampliação 
da Biblioteca Municipal

MODERNIZAÇÃO
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O 1º Orçamento Participativo Jo-
vem Escolar de Viseu terminou 
com um número redondo de 
vencedores: 12 projetos, de 8 es-
colas do concelho, foram eleitos 
entre 62 em competição. Con-
tabilizaram-se nesta iniciativa 
8313 votos. No total, o Município 
de Viseu financiará estes proje-
tos com 254 mil euros. 
A “qualidade de vida” e a “soli-
dariedade” figuram no topo da 
lista de intervenções. Para o 
Presidente da Câmara Munici-
pal, Almeida Henriques, estes 
aspetos representam “uma sen-
sibilidade notável da comunida-
de escolar para os temas sociais, 
do bem-estar e do ambiente co-
munitário”. “Aqui somos todos 
vencedores. Todas as escolas par-
ticiparam com ideias e votos. Este 
é o aspeto mais construtivo da ex-
periência”, concluiu o autarca. 

ANÚNCIO DOS VENCEDORES

Qualidade de vida e solidariedade no 
topo dos vencedores do 1º Orçamento 
Participativo Jovem de Viseu 

8 escolas são 
vencedoras com 
12 projetos eleitos. 
Investimento final 
ascende a 254 mil 
euros

A cerimónia teve lugar no Salão Nobre 
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A rua Mestre Teotónio Pedro Albu-
querque, que faz a frente da Escola 
Emídio Navarro, renasce brevemen-
te com uma nova vocação. As obras 
já em curso visam integrar o Jardim 
de Santo António e a Escola, pedona-
lizar a artéria, melhorar o ambiente 
urbano e organizar a circulação e o 
estacionamento automóvel. Uma ini-
ciativa do Município de Viseu, cujo 
investimento ascende a 125 mil euros.  
“Com esta intervenção estaremos a me-
lhorar as condições de segurança, de 
integração social e de ambiente desta 
zona histórica da cidade que tem um 
grande pulmão humano na Escola 
Emídio Navarro”, salienta o Presiden-
te da Câmara Municipal, Almeida 
Henriques. 
A obra contempla a substituição de 
mobiliário urbano, a iluminação pú-
blica, a sinalização e o acesso a pes-
soas com mobilidade reduzida.
A intervenção estende-se à zona de 
passeio adjacente à entrada principal 
do Viriato Teatro Municipal, de forma 
a permitir uma maior fluição pedonal 
em horas de espetáculos, no acesso e 
permanência ao equipamento.

Rua Mestre Teotónio 
Pedro Albuquerque é 
requalificada e passa 
a ser pedonal

OBR A EM CURSOANÚNCIO DOS VENCEDORES

1º WIRELESS PAR A TODOS
Escola Profissional Mariana Seixas   25 mil € | 414 votos 

2º OLHAR+ PAR A QUEM CUIDA
Escola Superior de Saúde   25 mil € | 387 votos

3º PEQUENOS GR ANDES SORRISOS
Universidade Católica Portuguesa   25 mil € | 358 votos

4º GALERIA DE RUA
Escola Profissional Mariana Seixas   14 mil € | 345 votos

5º QUALIDADE DE VIDA ATÉ AO FINAL
Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares de Viseu  20 mil € | 326 votos

6º COMBATE SOCIOEDUCATIVO AO ISOLAMENTO DA PESSOA IDOSA & “CONTRA A SOLIDÃO SÉNIOR"
Escola Superior de Educação de Viseu e a Universidade Católica Portuguesa  25 mil € | 288 votos

7º O DESPORTO MOR A EM VISEU
Escola Superior de Educação de Viseu  25 mil € | 262 votos

8º PAPA CHICLETES E ECO-PONTAS
Escolas Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu e Secundária Emídio Navarro  25 mil € | 255 votos

9º A MÁQUINA QUE TR ANSFORMA RESÍDUOS EM DINHEIRO
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu  25 mil € | 248 votos 

10º INSTAL AÇÃO DE UM SISTEMA DE R ÁDIO E PONTOS DE ACESSO WI-FI JUNTO DOS LOCAIS 
DE MÁQUINAS DE ATIVIDADE FÍSICA NA ECOPISTA DO DÃO
Escola Secundária Emídio Navarro   15 mil € | 247 votos 

11º  PAREDES LEGAIS PAR A GR AFFITI
Escola Secundária Emídio Navarro   5 mil € | 218 votos

12º BATERIA & FULL
Escolas Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu e Profitecla   25 mil € | 199 votos

PROJETOS VENCEDORES

Investimento ascende a 
125 mil euros e permite 
integrar Escola Emídio 
Navarro e Jardim de 
Santo António
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A Câmara Municipal de Viseu 
adotou e tem em implementação 
um plano de contingência para 
a diminuição dos consumos de 
água no concelho, face ao perío-
do de seca prolongada que afeta 
o país e o concelho. 
O objetivo do plano é responder 
à incerteza e imprevisibilidade 
da duração e severidade do es-
tado de seca e  salvaguardar os 
stocks de água necessários ao 
abastecimento às populações. 
Para isso, este instrumento de 
atuação apresenta medidas de 
sensibilização, monitorização, 
mas também de redução e racio-
nalização progressiva do con-
sumo da água. 

Construção da nova 
barragem do Vouga é urgente
A Câmara de Viseu insiste 
na urgência e prioridade do 
aumento da capacidade de ar-
mazenamento da albufeira de 
Fagilde, reiteradas vezes comu-
nicada ao Estado Central, assim 
como na construção da nova 
barragem no Vouga, objetivo 
que une os municípios de Viseu, 
Mangualde, Nelas, Penalva do 
Castelo, Sátão, Vila Nova de Pai-
va, Vouzela e São Pedro do Sul.
Segundo o Presidente da Câ-
mara, Almeida Henriques, “o 
Município de Viseu espera e 
reclama que rapidamente seja 
aberta uma linha de financia-
mento no âmbito do PORTU-
GAL 2020 para a concretização 
desta importante infraestru-
tura, necessidade que tem sido 
reiterada ao Governo”.

ÁGUAS DE VISEU

Plano municipal de 
contingência para controlo 
de consumos de água

Município tem já em curso a redução dos períodos 
e volumes de água utilizados na rega de espaços 
verdes públicos e lavagens urbanas

Medidas a implementar/reforçar

• Reutilização da água tratada da ETAR de Viseu Sul, 
transportada através de camiões cisterna, para a rega de 
espaços verdes públicos e lavagens urbanas;
• Reforço do abastecimento de água à ETA de Fagilde através 
do poço com furos horizontais junto à ETA.

Medidas já em curso

• Otimização da capacidade de armazenamento da barragem 
de Fagilde e do açude da Maeira;
• Redução das pressões na rede pública de distribuição de água;
• Reativação de furos de água para abastecimento de 
subsistemas e para rega de jardins públicos;
• Redução dos períodos e volumes de água utilizados na rega 
de espaços verdes públicos e lavagens urbanas; 
• Adoção de um número de telefone dedicado exclusivamente à 
comunicação de ruturas de água no sistema.
• Sensibilização às populações para práticas de poupança de 
água ao nível doméstico e redução de usos supérfluos nestes 
períodos, como a lavagem de automóveis.
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N O T Í C I A S

ÁGUAS DE VISEU

VISEU AJUDA A POUPAR

Se tem alguma situação 
ou rotura para reportar, 
contacte a Águas Viseu 
através dos números: 

232 431 914
963 391 298

A Câmara Municipal de Viseu aprovou um 
contrato-programa com a Viseu Novo, Socieda-
de de Reabilitação Urbana, para a recuperação 
e adaptação do edifício da antiga APROGEL 
num novo espaço para o Viriato Teatro Muni-
cipal. O investimento municipal ascende a 248 
mil euros.
Esta é uma obra que permitirá alargar o espaço 
de armazenamento do equipamento, mas tam-
bém desenvolver novas valências, nomeada-
mente de apoio à dança e aos ensaios. A emprei-
tada tem já projeto concluído e entra agora em 
concurso público para posterior adjudicação. 
Prevê-se que o novo espaço seja inaugurado no 
prazo de ano e meio.
Ao nível da eficiência energética, a Câmara 
avança também com a adjudicação da 3ª fase 
da instalação de iluminárias LED na cidade. No 
total, está prevista a substituição de 714 pontos 
de iluminação pública.

Câmara avança com investimentos no Viriato Teatro Municipal e na iluminação pública
CULTUR A

Barragem de Fagilde
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C O N T I N G Ê N C I A

A água é um recurso de todos.  
E Viseu ajuda a poupar!

Sabia que, ao trocar um banho de imersão por um duche rápido, 
está a poupar cerca de 120 litros de água? 

E que, ao fechar a torneira enquanto lava os dentes, 
pode poupar até 45 litros de água? 

São pequenos gestos que fazem a diferença na salvaguarda 
da poupança deste bem precioso.
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C O N T I N G Ê N C I A

Reutilize a água das lavagens 
de frutas ou legumes para regar 
plantas e pequenos jardins. 

Feche a torneira sempre que lava 
os dentes ou se barbeia e opte por 
banhos menos demorados e de 
chuveiro.  

Utilize as máquinas de lavar a loiça 
e a roupa apenas na sua capacidade 
máxima. Opte por programas 
económicos. 

Esteja atento às canalizações, 
torneiras e sistemas de rega da 
sua habitação. Um cano com 
fissuras, um sistema de rega 
com fugas ou uma torneira a 
necessitar de reparação são 
inimigos da poupança de água. 
Realize inspeções regularmente 
para perceber se pode estar a 
desperdiçar água.

Se possui uma piscina, opte por 
cobri-la quando não está a ser 
usada. Desta forma, evita que 
a água se evapore, reduzindo 
a necessidade permanente de 
reposição. 

Evite descargas desnecessárias do 
autoclismo. Pode também reduzir 
a água na descarga colocando uma 
garrafa de 1,5 litros, com areia, no 
interior do reservatório.

Não deite lixo em rios e ribeiros. 
Para além de poluir a água, 
prejudica todo o ecossistema 
que nele habita. Coloque o lixo e 
resíduos em locais apropriados.

Mantenha sempre uma garrafa de 
água fresca no frigorífico. Assim, 
sempre que quiser beber água, não 
terá de deixar a torneira a correr 
para que esta refresque. 

Na lavagem do seu automóvel, 
opte sempre por fazê-lo usando 
um balde com água e uma esponja, 
ao invés da mangueira. Com esta 
atitude, poderá poupar até 400 
litros de água!

Quando toma banho, e enquanto 
espera que a água do duche 
aqueça, recolha a água corrente 
com um balde ou bacia e reserve 
para pequenas lavagens, como da 
loiça, por exemplo, ou também para 
rega de plantas. 

Face ao período de seca 
que se faz sentir no 
concelho e em todo o país, 
nunca é demais relembrar 
algumas dicas úteis que 
pode adotar em casa, na 
escola ou no trabalho.
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A cerimónia de assinatura dos 
contratos e entrega das primei-
ras comparticipações, marcou 
o arranque de um novo ciclo do 
programa municipal “VISEU 
HABITA”. Este ano, 112 candida-
turas receberam luz verde por 
parte do Município de Viseu, 
mais 26 face a 2016. Um pacote 
de apoios que representa um in-
vestimento municipal no valor 
de 762 mil euros, tendo ainda 
em conta a tranche proveniente 
do apoio extraordinário do “VI-
SEU SOLIDÁRIO”.
Na prática, são 240 as pessoas 
que são beneficiadas por este 
programa, das quais 89 são ido-
sos e 30 crianças ou jovens. Sem 
esquecer ainda 7 famílias nume-

rosas, fruto da aprovação de uma 
nova linha de financiamento que 
aumenta em 20% o valor limite de 
comparticipação. Uma medida 
amiga dos agregados familiares 
com mais de três elementos. 
Este ano, as candidaturas 
aprovadas dizem respeito a 
habitações próprias ou ar-
rendadas em 20 freguesias. 
Abraveses, Campo, Coutos de 
Viseu, Rio de Loba e Silgueiros 
são aquelas que concentram 
um maior número de apoios 
financeiros. 68, no total. 
Para o Presidente da Câmara 
Municipal de Viseu, Almeida 
Henriques, “concretizámos mais 
um passo de gigante na política 
social do concelho. A boa saúde 

financeira do Município permi-
te-nos renovar a aposta nestes 
que são investimentos positivos 
e com impacto real na qualidade 
de vida das famílias viseenses. O 
esforço e perseverança das fa-
mílias, aliado ao compromisso e 
responsabilidade social das em-
presas envolvidas, são também 
pilares sólidos nestes progra-
mas. É já um trabalho em rede 
consolidado”.  
O “VISEU HABITA” é um pro-
grama municipal em cresci-
mento. Face a 2016, aumenta 
em 26 o número de famílias 
beneficiadas e o valor do inves-
timento do Município cresce em 
37,5%. Nos últimos quatro anos, 
“VISEU HABITA” e “VISEU SO-

LIDÁRIO” contribuíram para 
concretizar no terreno a reabi-
litação de casas de 335 famílias. 
Globalmente, o financiamento 
municipal ascende os 2,1 mi-
lhões de euros. 
Das intervenções que são com-
participadas fazem parte o res-
tauro da cobertura e pavimento 
das habitações; a substituição 
de caixilharias de portas e jane-
las; a reabilitação de fachadas; 
a pintura interior das casas; a 
renovação da rede elétrica; a 
construção de casas de banho 
com os requisitos básicos (lava-
tório, sanita e duche); e as liga-
ções das redes de água e esgotos 
necessárias para a cozinha e ca-
sa-de-banho.

INVESTIMENTO SOCIAL

112 famílias de Viseu recebem 
apoio à reabilitação das suas casas

As obras foram já 
contratualizadas, 
as primeiras 
comparticipações 
entregues e, 
brevemente, estarão 
no terreno.

V I S E U  H A B I T A
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CALDE

Alguns resultados dos melhoramentos efetuados

POVOLIDE

RIBAFEITA

SANTOS -Ê VOS

SÃO PEDRO DE FR ANCE

ANTES

ANTES

ANTES

ANTES

ANTES

DEPOIS

DEPOIS

DEPOIS

DEPOIS

DEPOIS

V I S E U  H A B I T A

Nos últimos quatro anos, “VISEU 
HABITA” e “VISEU SOLIDÁRIO” 

contribuíram para concretizar no 
terreno a reabilitação de casas 
de 335 famílias. Globalmente, o 

financiamento municipal ascende 
aos 2,1 milhões de euros
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INVES TIMENTO NA EDUCAÇÃO

Avançam no 
terreno obras de 
requalificação 
das Escolas Grão 
Vasco e Viriato

Este verão trouxe boas-novas no campo da 
Educação. As obras de requalificação integral 
das Escolas Básica Grão Vasco e Secundária 
de Viriato foram lançadas e estão já em 
curso, a aproveitar as férias escolares. Um 
investimento global que ascende a 1,7 milhões 
de euros, há muito aguardado por todos e 
que agora se concretiza no terreno. 

Projeto e assinatura de consignação 
na Escola Básica Grão Vasco

V I S E U  E D U C A
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Estão já em curso as obras de 
requalificação das Escolas Bá-
sica Grão Vasco e Secundária 
Viriato. O arranque dos proje-
tos no terreno coloca um ponto 
final numa luta levada a cabo 
pelo Município junto do Esta-
do Central, responsável por 
ambos os equipamentos, para 
garantir a intervenção urgente 
nestas escolas.  
O investimento, assegurado 
pelo Município de Viseu com 

a comparticipação de fundos 
estruturais do Portugal 2020, 
ascende a 1,7 milhões de euros 
e permitirá assim trazer uma 
nova vida a duas escolas histó-
ricas do concelho, ambas com 
uma comunidade com mais de 
2 mil alunos.
No caso da Escola Grão Vasco, 
as obras decorrerão nos pró-
ximos dois anos letivos, na sua 
grande maioria nas férias esco-
lares, por forma a minimizar o 

impacto no seu normal funcio-
namento. No total, serão 9 me-
ses de obra propriamente dita. 
Já na Secundário Viriato, pre-
vê-se que a intervenção esteja 
concluída em menos de um ano.

Requalificação abrange 
todo o edifício
O projeto de requalificação nes-
tas escolas é integral, aplican-
do-se ao interior e exterior dos 
edifícios. Conferir uma maior 

segurança e conforto, para além 
de um elevado padrão de eficiên-
cia energética e de acessibilida-
de para alunos com mobilidade 
reduzida são alguns dos princi-
pais objetivos. No caso da Escola 
de Viriato, serão ainda elimina-
das e substituídas as coberturas 
de amianto por painéis isotérmi-
cos. A qualificação das bancadas 
dos laboratórios e das instala-
ções sanitárias estão igualmente 
contempladas no projeto.

Projeto e assinatura de consignação 
na Escola Secundária de Viriato

V I S E U  E D U C A
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Município lança obra para resolver 
problemas de infiltrações na Escola 
D. António Monteiro

Na Escola Básica D. António Monteiro, em Juguei-
ros, as coberturas do ginásio e do refeitório/bar se-
rão substituídas integralmente. A obra foi lançada 
no terreno pelo Presidente da Câmara Municipal, 
Almeida Henriques, em junho, e representa um in-
vestimento municipal de 35 mil euros. 
A empreitada permitirá solucionar os problemas 
de infiltrações e melhorar o comportamento térmi-
co do edifício. Será ainda revisto o sistema de águas 
pluviais. Esta é uma obra que avança já nestas fé-
rias escolares e permitirá beneficiar uma comuni-
dade escolar de 250 alunos. 

“O facto de estarmos a lançar grandes obras – como é 
o caso da requalificação da Escola Grão Vasco – não 
nos faz esquecer as pequenas obras indispensáveis 
noutros estabelecimentos de ensino. Esta é uma obra 
necessária e indispensável, que vai reparar um pro-
blema e melhorar a qualidade de vida nesta Escola”, 
salientou o Presidente da Câmara Municipal, Al-
meida Henriques. 

Escola Básica Mestre 
Arnaldo Malho terá 
novo recreio coberto 

A Escola Básica Mestre Arnal-
do Malho, na Freguesia de Rio 
de Loba, irá beneficiar de uma 
nova estrutura de recreio co-
berto. O investimento de 140 
mil euros aproveita um espaço 
de arrumações adjacente e visa 
colmatar a atual área de recreio, 
mais reduzida. 
Além da construção da estru-
tura, a intervenção contempla 
ainda a aplicação de um pavi-
mento mais confortável e segu-
ro, a instalação de sanitários 
de apoio e ainda o isolamento 
térmico do teto.  
Atualmente, a Escola Arnaldo 
Malho conta com uma comuni-
dade escolar de 260 alunos do 
pré-escolar e 1º ciclo. 

V I S E U  E D U C A



25AGO S T O | 2017

EM ANÁLISE

Sabia que, desde 2014, o 
Município tem em curso um 
programa exclusivamente 
dedicado à Educação? É o 
VISEU EDUCA. Este é um 
projeto com vista à promoção 
da qualidade, inclusão e 
diversidade do sistema 
de ensino, contribuindo 
para a formação de toda a 
comunidade escolar, de alunos 
a docentes, encarregados de 
educação e todas as instituições 
envolvidas nas mais variadas 
vertentes.

PROJETOS EM CURSO

Atualmente, o programa 
“VISEU EDUCA” tem em curso 
23 projetos multidisciplinares 
nos cinco Agrupamentos de 
Escolas do concelho. No total, 
são cerca de 5229 os meninos 
e meninas do ensino pré-
escolar e 1º ciclo abrangidos. 
Há projetos na área da dança, 
da música ou das línguas 
(mandarim, alemão, inglês e 
língua gestual portuguesa), 
do desporto (ténis de mesa) 
e do xadrez. Globalmente, o 
Município de Viseu investiu, 
no último ano letivo (2016-
2017), mas de 135 mil euros 
em projetos educativos 
nas vertentes artísticas, 
desportivas, linguísticas e de 
inclusão social. 

OUTROS INVESTIMENTOS

A par dos projetos educativos, o Município 
destina ainda parte da verba da Educação a outras 
necessidades diárias, das quais são exemplo os 
transportes ou os lanches escolares. Neste campo, no 
ano letivo 2015/2016, foram realizados os seguintes 
investimentos:

- 1,14 milhões de euros em refeições e lanches escolares;
- 23 mil euros no regime de fruta escolar;
- 1 milhão de euros nos transportes escolares;
- 19 mil euros no “kit escolar”, entregue no início do ano 
letivo aos alunos do ensino básico;

- ainda na área da Educação, o Município de Viseu 
alocou 13,500 euros na atribuição de bolsas de estudo 
a alunos de famílias numerosas e carenciadas que 
frequentam o Ensino Superior.

V I S E U  E D U C A

Globalmente, nos últimos 4 anos, o 
Município de Viseu investiu mais de 
26 milhões de euros na educação das 
crianças e jovens do concelho
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Nestes últimos 4 anos, diversas empre-
sas e áreas de atividade elegeram a “Me-
lhor Cidade para Viver” como território 
de investimento. São os casos da CUF, da 
IBM, da Bizdirect, da Pampilar ou da 
Goucam. 
Os resultados refletem-se nos núme-
ros: 22 investimentos foram atraídos 
e fixados, os quais representam um 
valor de investimento que ascende os 
132 milhões de euros. Na prática, são 
já mais de 1400 os postos de emprego 
gerados através destas empresas. 
Nesta edição da Revista Municipal de 
Viseu, damos nota dos dois mais recen-
tes investimentos no concelho, no domí-
nio das energias renováveis e das novas 
tecnologias: a fixação da nova Central 
de Biomassa de Viseu e a descentraliza-
ção do primeiro laboratório colaborati-
vo da ALTICE LABS. 

Criado em 2014 pelo Município 
de Viseu, o “VISEU INVESTE” 
é um programa dedicado à 
atração de investimento e apoio 
às empresas no concelho

V I S E U  I N V E S T E

ATR AÇÃO E FIX AÇÃO DE INVESTIMENTO

Viseu no mapa 
nacional do 
investimento 
e economia
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V I S E U  I N V E S T E
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Em 10 hectares da Freguesia de 
Mundão, no lugar de Chão D’Al-
va, está a nascer a nova Central 
de Biomassa de Viseu. A central 
de produção de energia elétrica 
através de biomassa representa 
um investimento total de 52 mi-
lhões de euros e é fixada no con-
celho ao abrigo do programa 
municipal de atração de investi-
mento e apoio às empresas “VI-
SEU INVESTE”. A fixação deste 
investimento permitirá gerar 
até 300 postos de emprego, dos 
quais 25 a 30 diretos.  
O equipamento, atualmente em 
construção, entrará em fun-
cionamento em março de 2019. 
Com uma potência instalada de 

15 MegaWatts, produzirá ener-
gia 24 horas por dia, de forma 
ininterrupta, sofrendo apenas 
uma paragem de um mês du-
rante o ano para manutenção. 
Anualmente, 140 mil toneladas 
de resíduos florestais, prove-
nientes do concelho, serão reco-
lhidos, valorizados e transfor-
mados em matéria-prima para 
alimentar o funcionamento da 
central, que produzirá energia 
suficiente para fornecer eletrici-
dade a mais de 40 mil habitações. 
Restos de madeiras, cepos e raí-
zes, cascas e ramos e outras fon-
tes resultantes da limpeza das 
nossas florestas serão utilizadas. 
Na sustentabilidade ambiental, 

a central terá um papel decisi-
vo, já que a limpeza e recolha 
de resíduos traduzir-se-á em 
áreas florestais mais limpas e, 
consequentemente, livres de 
potenciais combustíveis natu-
rais que aumentam os riscos de 
incêndio. 
Este é mais um investimento no 
campo das energias renováveis, 
que se junta aos equipamentos 
eólicos já instalados na Fre-
guesia de Côta e ao parque de 
painéis de energia fotovoltaica, 
instalados na ETAR Viseu Sul, 
responsáveis pelo fornecimen-
to de 10% de energia relativa 
ao consumo do tratamento das 
águas residuais. 

Nova Central de Biomassa instala-se em Viseu até 2019
ENERGIAS RENOVÁVEIS

V I S E U  I N V E S T E

Restos de 
madeiras, 
cepos e raízes, 
cascas e ramos 
e outras fontes 
resultantes da 
limpeza das 
nossas florestas 
serão utilizadas

(Da esq.) João Cotta, Presidente do Conselho Empresarial da Região de 
Viseu, Carlos Alegria, promotor da Central, Almeida Henriques, Presidente 

da Câmara, e Armando Gomes, Presidente da Junta de Mundão.
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Com presença global em Fran-
ça, Israel, República Dominica-
na e Estados Unidos, e quartel-
-general em Aveiro, a ALTICE 
LABS (antiga PT Inovação) deu 
o primeiro passo rumo à des-
centralização do seu projeto e 
instala em Viseu, ao abrigo do 
programa “VISEU INVESTE”, o 
primeiro laboratório colabora-
tivo. O novo centro irá funcio-
nar no espaço “Vissaium XXI” 
– a futura incubadora tecnoló-
gica de Viseu – que será fixada 
nas instalações da Universida-
de Católica. 
A ALTICE LABS é responsável 
pelo desenvolvimento de solu-
ções, produtos e serviços tecnoló-
gicos e de telecomunicações, que 
beneficiam mais de 250 milhões 
de pessoas em todo o mundo. 
O seu desenvolvimento cientí-
fico e tecnológico é fortemente 
alicerçado em parcerias com 

universidades portuguesas e 
europeias de referência, assim 
como Centros de Investigação 
e Desenvolvimento, o que colo-
cará Viseu no centro da inova-
ção e conhecimento, através do 
acolhimento a investigadores 
e projetos I&D (Investigação e 
Desenvolvimento), promovidos 
ou apoiados pela ALTICE LABS.
Para o Presidente da Câmara 
Municipal, Almeida Henriques, 
“esta parceria e projeto com a 
ALTICE LABS reconhece o valor 
e o trabalho de Viseu no âmbito 
da atração de investimentos, no-
meadamente a sua dinâmica no 
domínio das smart cities e como 
forte ‘cluster’ tecnológico”.
Almeida Henriques sublinha 
ainda que “queremos dar a co-
nhecer Viseu como um ecossis-
tema ideal para que jovens por-
tugueses possam aqui incubar 
os seus projetos com o apoio e 

V I S E U  I N V E S T E

TECNOLOGIA

Reforçado cluster tecnológico com 
instalação de primeiro laboratório 
colaborativo da ALTICE LABS

O novo centro irá funcionar no 
espaço “Vissaium XXI” – a futura 
incubadora tecnológica de Viseu – 
que será fixada nas instalações da 
Universidade Católica

conhecimento especializado 
dos engenheiros da ALTICE ou 
da IBM, que poderão ajudar 
na consolidação e alavancar as 
suas ideias a partir de Viseu”. 
O representante da ALTICE 
LABS, Alexandre Fonseca, sa-
lienta que este laboratório cola-
borativo colocará em contacto 

profissionais da empresa com 
um conjunto de pessoas ligadas 
ao mundo académico, “com o ob-
jetivo final de criar produtos e 
serviços que possam mais tarde 
ser comercializados, dar origem 
a “start-ups” e identificar talen-
tos que possam vir a ser incor-
porados no universo ALTICE”.

Presidente da Câmara assinou protocolo 
com Alexandre Fonseca, responsável 

executivo da Altice Labs Portugal
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O que distingue Rio de Loba das outras Freguesias 
de Viseu?
Somos uma Freguesia periurbana, a se-
gunda maior do concelho, próxima do co-
ração da cidade-jardim, e conhecida pela 
sua tranquilidade, pelo sossego dos seus 
bairros residenciais, pelas boas acessibili-
dades e pelo crescimento de zonas verdes, 
de lazer e desportivas que propiciam o 
convívio e o bem-estar. São estas singula-
ridades que afirmam a qualidade de vida 
de quem aqui reside e que têm conduzido 
ao crescimento populacional e empresa-
rial nos últimos anos. Dispõe também de 
várias respostas educativas como o Centro 
Escolar Mestre Arnaldo Malho e a EB 2/3 
do Viso. Importa referir a instalação da 
Unidade de Cuidados Continuados ACRE-
DITA e a ampliação em curso do Centro 
Social e Paroquial de Rio de Loba, com di-
versas valências. O associativismo é muito 
importante, especialmente em áreas como 
o desporto, a música e a cultura, já que 
potencia a afirmação da identidade da Fre-
guesia e contribui para o seu dinamismo. 
Também a organização de várias iniciati-
vas sociais, culturais e recreativas desti-
nadas aos mais novos tem sido uma prio-
ridade. Destaque para a “Festa da Criança”, 
uma iniciativa de sucesso. 

9500 habitantes fazem da Freguesia de 
Rio de Loba uma das mais populosas do 
concelho. Graças às suas gentes e corpo 
associativo, vive-se um ambiente di-
nâmico e empreendedor. Na Freguesia 
aposta-se na indústria, em especial no 
setor metalomecânico, mas também na 
transformação de madeiras, têxteis e 

mármores, setores que se desenvolvem 
a par da construção civil. Ainda que vi-
zinha do centro urbano, é um território 
onde o ambiente rural pinta a paisagem 
e convida a uma visita. Neste roteiro, não 
pode faltar a passagem pelo monumento 
que homenageia a Loba que, segundo a 
lenda, deu nome à Freguesia. 

“Rio de Loba 
respira tranquilidade, 

bem-estar, desenvolvimento 
e dinamismo, bem 

próximo do coração 
da nossa cidade-jardim.”

TEM A PAL AVR A 

Carlos Gama
Presidente da Junta de Freguesia

F R E G U E S I A S

Rio de Loba  
Da Loba se fez Freguesia

A MINHA FREGUESIA
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O que recomendaria a um turista 
que visitasse a Freguesia?
Recomendaria a passagem pelo 
Penedo da Loba, que simboliza 
a lenda que levou à denomina-
ção da Freguesia, mas também 
uma visita à Anta de Mamaltar 
de Vale de Fachas, um exemplar 
de arte megalítica classificado 
como Monumento Nacional, 
descoberto pelo arqueólogo 
viseense José Coelho. A nossa 
Igreja Matriz, e demais insti-
tuições religiosas da Freguesia, 
constituem um rico património 
religioso. O Centro Hípico de 
Viseu, uma instituição de refe-
rência, é também um local onde 
poderão desfrutar da beleza e 
elegância equestre. Por fim, re-
comento a estadia numa unida-
de hoteleira ou quinta de turis-
mo rural, contemplando a boa 
gastronomia beirã e a elegância 
e frescura do vinho do Dão.

E a um viseense da cidade, o que 
sugeria?
Um passeio pelo troço da Grande 
Rota Mamaltar de Vale de Fachas. 
Aí poderão desfrutar da beleza, 

tranquilidade e harmonia da 
natureza, dos antigos caminhos 
rurais ladeados por muros de pe-
dra e dos aromas frescos e revita-
lizantes das árvores ao longo do 
percurso. Sugeria também uma 
visita ao Centro Hípico de Viseu.

Como descreveria Rio de Loba numa 
frase?
Rio de Loba respira tranquilida-
de, bem-estar, desenvolvimento 
e dinamismo, bem próximo do 
coração da nossa cidade-jardim.

Quer deixar uma mensagem aos 
habitantes daqui?
Vamos continuar a trabalhar 
com empenho em prol do desen-
volvimento da nossa Freguesia 
e pelo reforço da qualidade de 
vida das pessoas. Vamos con-
tinuar a afirmar o progresso, 
a nossa identidade e o nosso 
património e convidamos a 
comunidade a participar ativa-
mente nesse desígnio. Juntos 
promovemos uma comunida-
de viva, uma Freguesia com os 
olhos postos no futuro. Em Rio 
de Loba vive-se bem!
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É no território da freguesia de Viseu que, há 2500 anos, nasceu o 
crasto que deu origem à cidade que hoje conhecemos. As fronteiras 
entre Cidade e Freguesia facilmente se dissipam pela partilha de 
histórias e identidade. Aqui, viver com qualidade é um lema que se 
cumpre diariamente e, mesmo no centro da cidade, os dias sucedem-

-se com a calma característica das suas gentes. As ruas estão reple-
tas de lugares que fazem parte da identidade de todos os viseenses. 
Os que cá vivem já se habituaram a partilhar a freguesia com os vi-
zinhos, que todos os dias a visitam.

Viseu  
No coração da 

“Melhor Cidade 
para Viver”

A MINHA FREGUESIA

O que distingue a sua freguesia das 
outras freguesias de Viseu?
A atual dimensão e heterogenei-
dade da Freguesia obriga-nos 
a ter uma atenção redobrada à 
área social, por forma a garantir 
que as necessidades dos nossos 
cidadãos são correspondidas, 
pelo que procuramos ter um pa-
pel muito ativo e diferenciador. 
Desse modo, para além do apoio 
regular que prestamos a cerca 
de 300 famílias, procuramos 
ainda ir ao encontro das neces-
sidades dos seniores. Neste âm-
bito, realizamos semanalmente 
visitas domiciliárias a mais de 
30 idosos da Freguesia, com o 
apoio da associação LEXVIS e 
de outros voluntários jovens. 
Temos ainda em funcionamen-
to 4 ateliês em espaços diversos, 
nomeadamente de informática, 
de convívio, inglês e de apoio às 
Irmãs Doroteias, com vista a es-
timular as capacidades e o bem-
-estar emocional dos idosos. 
Temos também o “Chá com 5”, 
um projeto comunitário e domi-
ciliário de apoio à pessoa idosa. 
Anualmente, realizamos ainda 
a nossa Semana Solidária. A ní-
vel cultural, temos projetos que 
visam valorizar e promover as 
competências e conhecimentos 
dos nossos cidadãos. Exemplo 
disso têm sido as Tertúlias “Con-

versas com a História”, o projeto 
“Pintar Viseu” ou ainda o Mer-
cado Indo Eu.

Que visita sugeriria a um turista que 
visitasse a Freguesia?
Numa primeira visita, é im-
portante munir-se do mapa da 
cidade e visitar o nosso Centro 
Histórico que, pela sua monu-
mentalidade, preserva uma 
história muito rica e digna de 
conhecer. Não esquecendo, 
claro, todas as dinâmicas cul-
turais e comerciais, bem como 
a nossa gastronomia, que pode 
ser apreciada em espaços com 
vista privilegiada para os nos-
sos jardins, reconhecidos ex-li-
bris da cidade, em particular 
neste “Ano Oficial para Visitar 
Viseu”.

E a um viseense da cidade, o que 
sugeriria?
Para além de um pleno conhe-
cimento do nosso casco urbano, 
importa que conheça e usufrua 
dos nossos territórios periur-
banos, também eles carregados 
de história e património. Reco-
mendo, por exemplo, uma visita 
à Lagareta e à Capela Senhora 
dos Aflitos, em Gumirães, uma 
capela de evocação popular e de 
pequena dimensão face à redu-
zida população existente outro-
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“Reconheço em todos os 
nossos habitantes qualidades 

excecionais. Tenho muito 
orgulho em poder gerir e fazer 

parte da governação deste 
valioso território que é a 

Freguesia de Viseu.”

TEM A PAL AVR A 

Diamantino Santos
Presidente da Junta de Freguesia

ra. Também a Fonte Chafurda, 
particularmente importante 
numa altura em que não havia 
abastecimento público de água, 
e a Capela de S. Pedro, na Escul-
ca, construída numa das zonas 
mais romanizadas do nosso 
território, são pontos relevan-
tes a visitar. Patrimónios agora 
recuperados pela importância 
da história dos locais, das tradi-

ções e enquanto valioso legado 
dos nossos antepassados.

Como descreveria a sua freguesia 
numa frase?
Um espaço heterogéneo, de 
proximidade, com a determi-
nação das suas gentes genero-
sas, trabalhadoras e que sabem 
tão bem receber.

Quer deixar uma mensagem aos 
habitantes da Freguesia?
Reconheço em todos os nossos 
habitantes qualidades excecio-
nais. Tenho muito orgulho em 
poder gerir e fazer parte da go-
vernação deste valioso territó-
rio que é a Freguesia de Viseu. 
Podem contar com a dedicação 
de uma instituição que quer es-
tar sempre mais próxima.



34

Em junho, a cidade-jardim vestiu a rigor a quadra festiva. 
Com a Festa das Freguesias, a tradição e a etnografia 
desfilaram pelas ruas e os sabores do concelho foram 
postos à mesa e à prova. Nas Marchas Populares, o “Ano 
Oficial para Visitar Viseu” foi exaltado em temas musicais, 
nos trajes e coreografias a preceito. Já nas Cavalhadas de 
Teivas e de Vildemoinhos, carros alegóricos, danças, bombos 
e fanfarras juntaram centenas de pessoas nas ruas. São 
tradições a recordar! 

GALERIA

Festas Populares 
de Viseu

M E M Ó R I A  F U T U R A

APPACDM estreou-se no desfile das Marchas Populares

Cavalhadas de Vildemoinhos Cavalhadas de Teivas
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GALERIA

M E M Ó R I A  F U T U R A

Grupo das Astúrias nas Cavalhadas de Vildemoinhos

Teivas trouxe à rua a Dança da Morgadinha

Cavalhadas de Teivas
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Centro Cultural do Campo nas Marchas Populares

Chef Hélio Loureiro foi júri no concurso que elegeu o melhor petisco das freguesias

Jardim-Escola João de Deus nas Marchas Populares

Associação de Santiago nas Marchas Populares Verde Gaio de Lordosa foi a Marcha Convidada

Desfile etnográfico na abertura da Festa das Freguesias
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Cavalhadas de Vildemoinhos

Abertura da Festa das Freguesias no Parque da Cidade

EBIS Jean Piaget nas Marchas Populares Escola Mariana Seixas nas Marchas Populares
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Em “Ano Oficial para Visitar Viseu”, são cada vez 
mais os turistas de todo o mundo que escolhem a 
cidade de Viriato como destino de férias e desejam 
partir à sua (re)descoberta. 
A par de Leiria, Fátima e Açores, Viseu é um dos des-
tinos cujo crescimento turístico se revelou mais ex-
pressivo. Os números falam por si. De acordo com os 
dados da AHP (Associação da Hotelaria de Portugal) 
Tourism Monitor, Viseu está entre os destinos turís-
ticos nacionais que mais cresceram, nomeadamente 
no que respeita à taxa de ocupação hoteleira. 
Em maio de 2017, a taxa de ocupação de quarto em 
Viseu foi de 43%, registando-se assim uma subida de 
8,6 por pessoa face a maio de 2016. Já o preço médio 
por quarto ocupado sobe 13% em relação ao período 
homólogo, fixando-se nos 52 euros. Por último, o 
preço médio por quarto disponível destaca-se com 
um crescimento de 41%, de 22 euros. 
Com a campanha de marketing territorial lançada 
para 2017, Viseu registará os melhores números da 
década, podendo mesmo vir a conquistar recordes 
de dormidas na casa das 200 mil. Face a 2016, este 
número quase que duplica 
A catapultar estes números, há uma agenda de 
eventos regular e consolidada que fazem de Viseu 
um destino único e já irresistível. A marca do 1 mi-
lhão de visitantes da Feira de São Mateus, em 2016, é 
exemplo dessa mesma atratividade. Este que é tam-
bém o maior evento deste “Ano Oficial para Visitar 
Viseu”. Em setembro, uma nova realização da Festa 
das Vindimas promete também garantir a subida 
da taxa de ocupação hoteleira na região, com a ofer-
ta de um programa enoturístico cada vez mais apre-
ciado e requisitado nas quintas do Dão. 

ANO OFICIAL PAR A VISITAR VISEU

Vamos a Viseu? 
Claro que sim!

Não só as grandes cidades são capitais do 
turismo, mas também, e cada vez mais, as 
cidades médias fora do litoral conquistam 
um lugar no topo. E a cidade-jardim é 
prova disso mesmo.

Em maio de 2017, a 
taxa de ocupação de 
quarto em Viseu foi 

de 43%, registando-se 
assim uma subida de 
8,6 por pessoa face a 

maio de 2016. 

T U R I S M O
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A campanha “2017, Ano Oficial para Visitar Viseu” 
continua a levar mais longe o nome de Viseu. A últi-
ma conquista foi na cerimónia dos Prémios Lusófo-
nos da Criatividade, onde a campanha de marketing 
territorial arrecadou 5 distinções.  
Foi na categoria de “Relações Públicas - Mídia Ex-
pontânea em Campanhas de Publicidade” que a 
campanha conquistou o “Ouro”. Os prémios “Bron-
ze” foram alcançados nas categorias de “Relações 
Públicas - Eficácia em Campanhas”, “Ativação de 
Marca – Eficácia”, “Branded Content em TV” e “Me-
lhor Uso de Media em TV”. 
“Estes prémios são a confirmação cabal da eficácia 
da estratégia de desenvolvimento e promoção da 
marca Viseu, com um forte envolvimento da comu-
nidade local e um reduzido investimento orçamen-
tal”, salienta o Presidente da Câmara Municipal, 
Almeida Henriques.

“Ano Oficial” conquistou 
5 distinções nos Prémios 
Lusófonos de Criatividade

RECONHECIMENTO

Estes prémios são o único 
festival a nível mundial dedicado 
exclusivamente a premiar, 
homenagear e debater os 
mercados publicitários e de 
comunicação dos países de língua 
oficial portuguesa.

T U R I S M O
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Está de volta a guardiã das feiras populares do país, até 17 de setembro. Em 2017, a nossa Feira de 
São Mateus faz jus ao seu 625º aniversário. São 625 anos de história, emoções e memórias. 

Em “Ano Oficial para Visitar Viseu”, o convite é renovado e especial. 
Feiramos juntos?

Mais de 650 mil pessoas visitaram a 
Feira no mês de agosto.
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GUARDIÃ DAS FEIR AS POPUL ARES DO PAÍS

A Feirar há 
625 Anos!

“A viver emoções, desde 1392”. 
Assim se faz anunciar a Feira de 
São Mateus no seu hino oficial. 
625 anos depois, o certame não 
desilude e apresenta novos pas-
sos no projeto de revitalização e 
qualificação já iniciado, presen-
teando os seus visitantes – 1 mi-
lhão em 2016 - com novas arqui-
teturas, experiências-surpresa 
e um “cartaz de luxo”. 
“A Feira de São Mateus vive 

hoje, de novo, um tempo áu-
reo. A aposta na reabilitação 
do certame e na sua qualifi-
cação de ‘A a Z’ foi bem-suce-
dida. Em 2017, as expectativas 
estão ainda mais altas, para 
todos os públicos – e a organi-
zação voltou a surpreender”, 
salientou o Presidente da 
Câmara Municipal, Almeida 
Henriques, na apresentação 
oficial do certame. 

São 38 dias dedicados a “fei-
rar”, 22 de entrada gratuita. 
E há mil e uma experiências 
para viver. Ao todo, a Feira de 
São Mateus 2017 conta mais de 
120 eventos, entre concertos 
e outros espetáculos, sessões 
de cinema, cortejos alegóricos, 
desfiles populares, concursos 
tradicionais, passeios históri-
cos, exposições, workshops e 
visitas guiadas à cidade.

F E I R A  D E  S Ã O  M A T E U S
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FEIRAR DE A a Z
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Artesanato regional e autêntico

A Feira é guardiã de memórias, mas também de tradições autênti-
cas. Em 2017, não é exceção. O artesanato regional de qualidade está 
aqui em destaque, numa área nobre do Campo de Viriato, junto ao 
Museu da Eletricidade. 8 stands e cerca duas dezenas de artesãos fa-
zem-se representar no recinto e, para além da venda e exposição das 
suas peças e produtos, trabalham também ao vivo, dando a conhe-
cer a todos os visitantes os detalhes do processo de produção. 

Domingos francos: 
vamos feirar?

Quem disse que os domingos 
não são bons dias para feirar? 
Em ano de aniversário, a Feira 
presenteia o seu público não 
com um, mas 6 domingos fran-
cos. Isto é, todos os domingos 
são de entrada gratuita e com 
animação garantida. Não há 
motivos para não convidar a 
família e os amigos a um almoço 
pelas enguias, um lanche pelas 
farturas, um jogo pelos matra-
quilhos ou a uma corrida pelos 
carrinhos de choque. “É um 
tributo ao aniversário da mais 
antiga feira franca viva da Pe-
nínsula, a pensar especialmen-
te nas famílias”, sublinha o Pre-
sidente da Câmara Municipal, 
Almeida Henriques.

Espaço da Cidade: Viseu em destaque 

Em “Ano Oficial para Visitar Viseu”, a cidade apresenta-se aos seus visitantes 
com um espaço de informação e promoção no recinto da Feira de São Mateus. 
Das apresentações dos produtos, provas vínicas e experiências made in Viseu, 
aos percursos virtuais nas “VIKES”, o espaço convida a uma pausa no frenesim 
do certame. Destaque ainda para os apontamentos florais que revestem uma 
das faces do stand e testemunham a identidade da cidade-jardim. 
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Espaço “História da Feira”: uma 
viagem nos 625 anos

Nos seus 625 anos, a Feira de São Mateus presen-
teia os seus visitantes, de hoje e de sempre, com um 
convite especial e visualmente irresistível. No cor-
redor do Multiusos é lançado um apelo ao “Sr. Tu-
rista” para que visite Viseu e o seu maior certame, 
iniciando uma viagem no tempo. Viagem essa que 
remonta a 1927, à época da aprovação do projeto de 
revitalização da Feira. As paragens remetem ainda 
os seus visitantes para as memórias do Cinema na 
Feira, as histórias de uma feira atraente e sugerem 
ainda um olhar atento sobre muitos e variados “car-
tões-de-visita”.  

Orquestra 625 - Bombos, Amuletos, Tachos e 
demais objetos da Feira

A Feira de São Mateus apresenta um novo projeto artístico e comu-
nitário, à altura da sua idade de ouro: a Orquestra 625 - Bombos, 
Amuletos, Tachos e demais objetos da Feira. Uma Orquestra made 
in Viseu, com centenas de artistas, profissionais e amadores, jovens 
em formação e crianças, que foi responsável por garantir a abertura 
do certame, mas também será protagonista na noite de encerramen-
to. Esta não é uma orquestra comum, já que tem um cunho muito 
especial. O reportório é original e interpretado com objetos relacio-
nados com a Feira de São Mateus, paralelamente aos instrumentos 
de percussão mais convencionais. A direção artística e musical está 
a cargo de Ana Bento e Ricardo Baptista.  

Praça de Viriato é um 
tributo à cidade-jardim

Orquestra 625 estreou-se no palco 
da Feira, em dia de abertura
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Novas arquiteturas, detalhes que importam

Em Viseu, acolhemos bem. E a Feira de São Mateus é hoje mais qua-
lificada, atrativa, organizada e segura. Uma anfitriã ímpar! Por isso, 
no seu aniversário, apresenta novidades para quem a visita. 
Desde logo, os WC’s portáteis foram removidos por completo, dan-
do lugar a quatro equipamentos permanentes em lugares estraté-
gicos do recinto, mais cómodos e preparados para visitantes com 
mobilidade reduzida.  Dois deles, construídos em 2017. 
Outra das novidades ao nível das arquiteturas é na gastronomia. 
Numa nova rua nascida no recinto, as iguarias de conserva da Mur-
tosa têm este ano casas renovadas, com esplanadas, para acolher os 
seus fiéis apreciadores. Muda o rosto, mas mantêm-se as memórias, 
as gargalhadas e o sabor deste petisco. 
Recorda-se da Praça de Viriato, no topo do Picadeiro? Este ano, ins-
tala-se neste local uma praça-jardim, com cerca de 900 metros qua-
drados, com arquiteturas made in Viseu. Um espaço de encontro e 
convívio, sombreado e com difusão de vapor de água para os dias 
quentes de verão, e com uma programação especial.  

Picadeiro mais 
brilhante

É daquelas pessoas cujo olhar se 
perde a contemplar a iluminação 
da nossa Feira? Este ano, o certa-
me não desilude. O maior evento 
de luz do país está ainda mais bri-
lhante! Para isso, conta com 275 
mil lâmpadas e 12 quilómetros 
de fio luminoso. O histórico Pica-
deiro veste-se também a rigor no 
aniversário com um projeto de 
luz vintage, inspirado nos anos 
60. É de deixar um brilhozinho 
nos olhos de miúdos e graúdos! 

Viseu Arena:  
uma experiência futura

A maior sala de espetáculos de Viseu e da região 
Centro nascerá em 2018, no Multiusos, com uma ca-
pacidade de acolhimento de 5500 pessoas. Mas este 
ano, na Feira de São Mateus, é possível dar um salto 
ao futuro e participar de uma experiência imersiva, 
no novo VISEU ARENA. No evento, é revelado o pro-
jeto de reconversão do equipamento, acompanhado 
por uma box vinda do futuro que tem já vida própria 
dentro da Feira, com programação da música à ma-
gia. São viagens no tempo que não deve perder!

Enguias da Murtosa com “casa” renovada
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É tão fácil feirar!

O convite para feirar estende-
-se a todos. E não há motivos 
para não o fazer! Não precisa de 
guardar lugar na fila para com-
prar o seu bilhete. Mesmo antes 
da Feira começar, dois quios-
ques de venda automática es-
tavam já instalados em ambos 
os shoppings da cidade (Forum 
Viseu e Palácio do Gelo). Agora 
que o certame está a decorrer, a 
estes junta-se mais um equipa-
mento que está disponível na 
Porta de São Mateus, onde pode 
adquirir antecipadamente o 
seu bilhete. E isto apenas para 
os 16 dias de entrada paga, já 
que os restantes 22 são de entra-
da gratuita.
Para além disso, há uma po-
lítica de descontos à medida 
dos vários públicos. Famílias 
numerosas (a partir de quatro 
elementos), seniores, estudan-
tes de Viseu e visitantes porta-
dores de deficiência usufruem 
também de descontos especiais 
(apenas nos bilhetes adquiridos 
presencialmente). 

F E I R A  D E  S Ã O  M A T E U S

ATÉ AGORA, 
NA FEIRA

Não precisa 
de guardar 
lugar na 
fila para 
comprar o 
seu bilhete

Seu Jorge estreou o Palco Santander Totta, num dia com 21 mil entradas

Festival Internacional de Folclore levou a palco sete grupos tradicionais

AGIR garantiu 'casa' cheia pelo terceiro ano consecutivo em Viseu

Marco Paulo comemorou os seus 
50 anos de carreira num regresso 

emocionado a Viseu
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www.feirasaomateus.pt
www.blueticket.pt
assim como na rede de lojas 
nacionais Blueticket (FNAC, 
Worten, El Corte Inglés, Rede 
Pagaqui, ACP e Phone House). 

Os bilhetes estão 
à venda em 

Paula Fernandes deixou rendida a plateia ao seu reportório romântico

Fábia Rebordão protagonizou a primeira noite de Fado da feira francaDiogo Piçarra fez 'História' na Feira de São Mateus

No 2º ano do Concurso de Vestidos de Chita, 22 modelos estiveram em competição



www.cm-viseu.pt

www.cm-viseu.pt

ÁGUAS 
DE VISEU

+ 5000 casas abrangidas

60 Km
de água 

e saneamento em 
9 freguesias

99% 
de cobertura 

de água

98% 
de taxa 

de saneamento



www.vindimasviseu.pt 

Parceiro:

visitviseu.pt

Organização: Patrocinador :

Vindimas nas Quintas
Meia Maratona do Dão

Mercado de Vinhos & Sabores

21 a 2 4 Setembro21 a 2 4 Setembro


